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El-bil lading 
Arbeidet med kabling pågår i garasjen og forventes ferdigstilt i månedsskiftet 

april/mai. De som ønsker å benytte El-bil lading må kjøpe tilhørende ladeboks 

gjennom Solland, som er sameiets valgte leverandør og montør av dette 

utstyret. Se eget vedlegg for tilbud og bestilling.  Det er 6 ukers leveringstid på 

ladebokser. Prisen for lading av El-bil er satt til kr 400 pr måned, og beløpet vil 

bli belastet på felleskostnadene. I fremtiden kan det bli aktuelt med direkte 

fakturering. Det er ønskelig at alle som leier ut sin leilighet har dette utstyret 

montert i sin garasje. Våre Husregler er oppdatert med reglene for El-bil lading, 

og ligger også vedlagt i dette nyhetsbrevet.   

 

Container 30/4 – 7/5  
Container er bestilt og blir plassert på den borterste parkeringsplassen under 

brua i perioden 30.april til 7.mai. Dette tilbudet er for deg som vil rydde litt i 

skuffer og skap, men vi minner om at for større gjenstander kan du bestille 

gratis henting av Stavanger kommune, gå til www.hentavfall.no 

 

Sommerfest, dugnad og Brannsikkerhet – Alt skjer i uke 24 

 

Dugnad: Dugnad arrangeres i perioden 11 – 15.juni. I år planlegger vi 
grønskefjerning i trapper og på murene, maling av benker og bord, samt 
montering av topphatter på søylene rundt gjestehavna. Vi oppfordrer alle til å 
sette av ca 1 time til dugnadsarbeidet, på dagtid eller kveldstid, alt etter hva 
som passer deg best. Henrik Finnesand er ansvarlig for å koordinere dette 
arbeidet og du kan melde deg på enten via telefon 93456151 eller til hans e-
post adresse Henrikfinnesand@gmail.com 

Brannsikkerhet: Vi har bestilt Rogaland Brann og Redning for å kjøre et 

arrangement i brannforebygging for oss på Grasholmen torsdag 14.juni kl 

17:30, varighet 1 time.  Presentasjonen er rettet mot beboerne og tar for seg: 

-         Brannårsaker 
-         Hvordan forebygge brann 

http://www.hentavfall.no/
mailto:Henrikfinnesand@gmail.com
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-         Krav til slokkemiddel og varsling 
-         Brannforebyggende produkter 
-         Rutiner ved evakuering og redning 

Dette er gratis og vi inviterer alle våre beboere til å delta, frammøte er i 

gjestehavna.   

Sommerfest: arrangeres samme dag; torsdag 14 juni klokken 18:30. Styret 

ordner med grill og grillkull, du tar selv med mat og drikke, og gjerne en stol. Vi 

møtes som vanlig på plenen under brua.  

 

Vi håper at våre beboere ønsker å delta på disse arrangementene, alt er 

selvsagt frivillig, og du velger å bli med på det som passer deg.  

Vi ber deg som leier ut din leilighet å sørge for at leietakeren din også får 

invitasjonene.  

Våre nyhetsbrev, reglement og tilbud legges alltid på sameiets hjemmeside. 

www.grasholmen.no, velg boligsameiet Grasholmhavna, og gå videre til «For 

Beboere» nederst på siden.  Bruker id kroken, og passord kroken00c 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Grasholmhavna 

http://www.grasholmen.no/

